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Martinský sprievod :
Dňa 12.11. od 16.30 hod sa začne Martinský sprievod na čistinke vedľa altánku na školskej záhrade, kam sa 
vrátime po prechode cez Mierovú kolóniu, kde si spoločne zaspievame pár detských martinských piesní. 
Tešíme sa na Vás!                                                                                                                                               sl

Tvorivé dielne pre rodičov (tradičný babinec):
Dňa 24.11. od 14.00 – 18.00 hod. Vás pozývame na už niekoľkokrát konané stretnutie, kde si môžete prísť 
vyskúšať ako sa tepe meď (momentálne sa tým zaoberajú deviataci). Budeme vyrábať (tepať) svietníky z 
medeného plechu. Výrobky budú predávané na Vianočnom bazáre. Môžete si ich aj rezervovať. 
Samozrejme sú vítaní aj oteckovia, ktorí majú záujem tepanie si prísť vyskúšať. 
Počet účastníkov je obmedzený (12) kvôli počtu nástrojov na tepanie.Prosím prihláste sa do 19.11. na tel č. : 
0948111273, prípadne cez mail : tatiana.matova@iwaldorf.sk Tešíme sa na Vás.                                          tm

Marcel Desax - prednáška
Pripomíname rodičom, že už tento pondelok 12. 11. 2012  o 17.30 hod. v jedálni  waldorfskej školy sa 
uskutoční prednáška Marcela Desaxa. Bližšie informácie v prílohe minulotýždňového informatória.          mh

Poďakovanie
Čas jesenných prázdnin, keď deti neboli v škole, sme využili na výmenu umývačky riadu vo výdajni stravy. 
Nová umývačka je výkonnejšia a uľahčí prácu našim kolegyniam a kolegom pri umývaní riadu. Túto 
výmenu sme si mohli dovoliť len vďaka tomu, že novú umývačku riadu nám daroval náš rodič pán Orlovský. 
Za tento hodnotný dar mu všetci zo srdca ďakujeme.                                                           pk 

III. ročník :
V utorok 13.11. o 16.30  hod. bude rodičovské stretnutie. Hostia: Monika Dojčárová - učiteľ eurytmie. 
Tešíme sa na Vás!                                                                                                                                         mo 

Diskusia o waldorfe
Pozývame Vás do Staromestského klubu na budúci týždeň v piatok 16.11.2012 prebehne diskusný večer s 
témou Waldorfská pedagogika. Viac informácii na: http://www.citylife.sk/ina-akcia/diskusny-klubovy-vecer-
kto-som-odkial-a-kam-idem-a-ake-mam-moznosti-0.
Príďte nás podporiť, prípadne šírte túto informáciu aj iným, napríklad záujemcom o školu.
Ďakujeme.                                                                                                                                                  xč, mh
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